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OGOLNEWARUNKiUMOW

§1

1・ZamawiaJaCyZieca，aGenerainyWykonawcaprZyjmujedowykonaniarobotybudowlane，

napodstawieopISurObdt，kosztorysuofertowegoorazspecyfikacjitechniczne」Wykonania

iodbioru robdt・StanOWiaCyChzalacznikinr1・2i3do ninIeJSZe」umOWy，ZWane daiei

robotam主

2・ZamawlaJaCyOSwiadcza，Ze posiada prawododysponowania nieruchomosc－a na Ceie

budowIaneorazSrodkinareaiizacJen面eJSZeJumOWy．

3・ZakresrzeczowyrObOtokreSlaop－SrObOtorazkosztorysofertowy，Oktdrychmowawust．

1，ZWanedaiejlaczniedokumentaqa．

4・GenerainyWykonawcazobowiazuJeSleZrealizowaerobotyzgodniezopISemZaWartym

WninIejSZeJumOWieorazzgodniez：

1）warunkanliwynikajacymizprzepisOwlechnicznychiustawy－Prawobudowlane，

2）wymaganlamiwynikajacymlZObowiazujacychPoIskichNormiaprobattechn平nych－

CQ．WPrZyPadkuuZytychmaterialdwbedziepotwierdzoneodpowiednimiatestam一一

3）opiSemrObdtoraz？eCyfikacjatechnic㍗laWkonaniaiodbiorLtrObdt・

4）zasadami．rzetelneJWiedzytechniczneJluStaIonymizwyczaJami，PrZyZaChowaniu

troskiomlenieZamawiaJaCeg00raZOSdbtrzecich．

§2

1．Stronyustala」anaSlepuJaCytermlnyreaiizaqlninleJSZeJumOWy：

1）rozpoczecPrObdt－Od

2）zakohczenlerObdt－do

2．RobotybedawykonywaneprZeZGeneralnegoWykonawce：

1）Odponiedziaikudopiatkuwgodzinach：7－18，

2）wsobotywgodzinach：7－15“

§3

1．Przekazanieterenuwykonywaniarobet，ZWanegOdaIejterenembudowy，naStaPIWCIagu

3dnioddniazawarCiaumowy．PrzekazanienastapIPrOtOk01arnie．

2．GenerainyWykonawcauzgodnizZamawiaJaCymOrganizaqe terenu budowy．

3．Generalny Wykonawca dostarCZy ZamawIaJaCemu W CIagu3dniod dnia przekazania

terenubudowyuzgodnionywczesnlejzZamawlaJaCymharmonogramrzeczowo－CZaSOWO－

finansowyrobbt．ktdryzazgodaStronmoZebyeaktuaIizowanywtrakciereaiizaqlumOWy．

4・Zamawiajacy zobowiazuje sje udostepnie nieodphtnie na czas robOt Generalnemu

Wykonawcywodeorazenergieelektryczna・

5．GeneraIny Wykonawca na swOj koszt ustanowi kierownika robdt w osobie Pana（i）

§4

1．GeneralnyWykonawcazobowiazuJeSieutrZymaeterenbudowywczystoSciorazstrzec

bezpleCZehstwamieniaios6bznajdujacychsienatereniebudowy・

2．Wczasie reaIizaqlrObet，Generalny Wykonawca bedzie utrzymywalteren bud°Wy W

Stanie woInym od przeszked komunikacyJnyCh oraz bedzie usuwali skladowai

bezpieCZniewszeikie urzadzenia pomocniczeizbedne materialy，OdpadyiSmiecioraz

nlePOtrZebneurZadzeniaprowizoryczne．

3．GenerainyWykonawcazapewniwねSciwaorganizaqeik00rdynaqerobdt・

4．Generainy Wykonawca ponosIPeJna odpowiedziainoSC za jakoSe，terminowoSe oraz

bezpleCZehstwowykonywanychrobdt．

5・GeneraInyWykonawcazobowiazujeSiezapewniebezpieczehstworobOtprzezcaIyczas

WykonywaniarobdtorazzobowiazuJeSiedowykonywanlarObdtwsposdbgwarantujacy

PrZeStrZeganie przepISOWizasad BHP oraz p・POZ・，Zardwn00Sdb zatrudnionych na

budowiejakiosdbtrzecich・WszeIkieszkodypowstalewwynikutegotypuzaniedbah

GeneraInyWykonawcanaprawinawiasnykoszt・
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6．Po zakohczeniu robdt GeneraIny Wykonawca zobowiaZanyJeSt uPOrZadkowae teren

budowy－PrZekazacgoZamawiaJaCemuWterminie3dnioddniapodpisaniaprotokolu

Odbiorukohcowego．

§5

1．GeneraInyWykonawcazobowiazuJeS－eWykonaerobotyzmateriaidwwymienionychw

dokumentaqI，ZZaStrZeZeniem ust・2i4・

2．GeneralnyWykonawca bedzieuzgadniaezZamawlaJaCymWybdrmaterialdwdia robOt

Zamiennychidodatkowych・

3・GeneraInyWykonawca・W rarPaCh wynagrodzenia・O ktdrym mowa w§7ust・1）

ZaPeWniamateriaJydowykonanlaPrZedmiotuumowy・

4．Materialy powinny posiadae Swiadectwa jakoSci，CeHyfikaty kraju pochodzenia oraz

POWinnyodpowiadae：

1）deklaracjomzgodnoScizPoiskimiNormam．iprzenoszacyminormyeuropejskie，

ZgOdnezatestamiiaprobatamitechnicznyml，

2）wymaganiomopisurobbtorazspecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurobdt，

3）wymaganioTl dia wyrobOw dopuszczonych do obrOtui stosowania w

budownictwie．

5．Na kaZde Zadanie Zamawia」aCegO GeneraIny Wykonawca obowiaZanyJeSt Okazaew

StOSunku do wskazanych materialbw，urZadzehlub produktdw－StOSOWnyIPraWem

Wymagany－dokument（atest，Certyfikat，aPrObate techniczna，eurOPejska aprobate

techniczTa・krajowadekIara申．zgodnoSc主ZnakbudowIany言tp・dokumenty）“

6．ZamawiaiaCy dopuszcza uzycIe materialdw，urZadzehiproduktOw rbwnowaZnych do

materiaidw，urZadzehiprOduktbwwymienionychwopiSierobOt，POdwarunkiem，Zejch

Parametry beda odpowiadaJy parametrom techniczno－uZytkowym okreSIonym wopiSIe

robOtispecyfikacjitechnicznej wykonaniaiodbioru robet．Wymienionew opisie robbt

materiaJy，urZadzeniaiub produkty一〇naZWaCh handiowych tam zawartych－nie sa

ObowiazuJaCe，

7，Na zamiane materiaJdw，urZadzehlub produktew uZytych do wykonania przedmjotu

umowy w stosunku do specyfikaqiistotnych warunkdw zamOwieniaiopiSu rObdtlub

kosztorysuofeHOWegO，bezwzgledniewymaganaJeStPisemnazgodaZamawiaJaCegO．

8．Wszystkie materiaJy pochodzace z prowadzonych w ramachinwestycji robdt，nie

nadajace sie do ponownego wykorzystaniai wymagaJaCe WyWOZu，beda stanowily

WlasnoSeGeneraInegoWykonawcy．

9．GeneralnyWykonawcaJeStWytWdrcaodpaddwwrozumieniuprzepiSdwustawyzdnia14

grudnia2012r〟00dpadach（Dz．U．2013「．poz．21zpdZn．zm．）．

10．GeneraInyWykonawcawtrakciereaiizaqIPrZedmiotuumowymaobowiazekwpierwszq

k01ejnoSci poddania odpaddw budowianych（np，Odpaddw betonowych，gruZu

budowIanego言tp・）Odzyskowi・ajeZeiizprzyczyntechnoIogicznychjestonniemoZIiwy

iub nieuzasadniony z prZyCZyn ekoiogiCZnyChiub ekonomicznych，tO GeneraIny

Wykonawca zobowiaZany JeSt do przekazania powstaJych odpaddw do

unieszkodiiwienia．GeneraIny Wykonawca zobowiazany JeSt udokumentowae

ZamawIaJaCemu SPOSdb gospodarowania tymi odpadami，jako warunek dokonania

Odbiorukohcowego．

11．PoszczegdIne etapy rObdt beda na bieZaco uzgadniane pomiedzy stronami・Przed

rozpoczeciem kaZdego koiejnego etapu rObdt，GeneraIny Wykonawca uzyska od

Zamawia」aCegO dodatkowo potwierdzenie zakresui rodzaju robdt，ktdre maja bye

WykonanezgodniezopISemrObdt・

§6
1．GenerainyWykonawcaJeStOdpowiedzialnyzadziaねniaIubzaniechaniapodwykonawcy，

daIszego podwykonawcy，」egO PrZedstawicieiiiub pracownikdw，a takZe daIszych

POdwykonawcdw，jakzawlasnedziaねnialubzaniechania－

2．W term面e d0　7　dni od dnia zawarcia ninIeJSZq umOWy Generainy Wykonawca

POinformujeZamawiaJaCegOnaPiSmiepodrygoremniewaZnoSci，OPOdwykonawcachiub
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dalszych podwykonawcach，ktdrym mazostae powierzona reaiizaqa robdt．Generalny

Wykonawca zobowiazanyJeSt WSkazae nazwe，forme prawna，adres，NIP，REGON，

e－mail Oraz numer teIefonu do podwykonawcyiub dalszego podwykonawcy oraz

WSkazaezakres rob6t，ktOry zostanie powierzony poszczegeInemu podwykonawcyiub

dalszemupodwykonawcy．

3，Umowa z podwykonawca，a takZe umowa miedzy podwykonawca a dalszym

Podwyk°naWCaIub miedzy dalszymIPOdwykonawcamiwymaga formy pisemnei，POd

rygoremniewaZnoSci．

4．Generalny Wykonawca oSwiadcza，Ze umowa z podwykonawcalub daIszym

POdwykonawcabedziezawieraJapostanowieniadotyczacewszczegOlnoSci：

1）opisu przedmiotu zamOwienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy

laczacej ZamawlaJaCegoOraZGeneralnegoWykonawceorazjakakonkretnie czesc
tego zamdwienia bedzie reaIizowana przez podwykonawceIub daIszego

Podwykonawce，

2）terminu zapJaty wynagrOdzenia，kt6ry nie moZe bye d山Zszy niZ30dni od dnia

doreczeniaGenerainemuWykonawcy，POdwykonawcylubdalszemupodwykonawcy

fakturyIub rachunku，POtWierdzajacych wykonanie zIeconego podwykonawcyiub

daiszemupodwykonawcyzakresurobdt，

5．UmowaopodwykonawstwoniemoZezawieracpostanowieh：

1）uzaieZniajacych uzyskanie przez podwykonawce pJatnoSci od Gen専nego

Wykonawcy od zaplaty Generainemu Wykonawcy przez ZamawiaJacegO
WynagrOdzeniaobejmuaCegOZakresrobdtwykonanychprzezpodwykonawce，

2）uzaIeZTiajacych zwrOt PrZeZ GeneraIn等O Wykonawce podwykonawcy kwot

ZabezplePZenia・Od zwrotu zabezpieczema naleZytego wykonania umowy przez

ZamawIaJaCegOGeneralnemuWykonawcy，

6，GeneraIny Wykonawca zobowiazuJe Sie do przedねZenia ZamawiaJaCemu Prqiektu

umowyopodwykonawstwo，atakZeprqjektujejzmiany，WraZZZeStaWieniemiIoScirobOt

iich wycena，nie poznleJ niZ　7　dni przed pIanowanym zawarciem umowy o

POdwykonawstwo，

7．GeneraIny Wykonawca zobowiaZe podwykonawceIub dalszego podwykonawce do

PrZedloZenia ZamawIaJaCemu Prqiektu umowy o podwykonawstwo，ktOreJPrZedmiotem

SarOboty，atakZeprqjektujeJZmiany，WraZZZeStaWieniemiloScirob6tiichwycenaoraz

ZgOdy GeneraInego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstw0　0　treSci

Zgodnejzprqjektemumowy，niepoznJqniZ7dniprzedpianowanymzawarciemumowy

OPOdwykonawstwo．

8．ZamawiaJaCemu W terminie d0　3　dni od dnia otrzymania prqiektu umowy o

POdwykonawstwo przysJuguJe PraWO do zgJoszenia zastrzeZeh do prqjektu umowy o

Podwykonawstwoi do prqiektuJeJ Zmiany，W SZCZeg6lnoSci w nastepuJaCyCh

PrZyPadkach：

1）niezalaczeniadoprOjektuzestawieh，dokumentbwlubinforma画，Oktbrych mowaw

ust．6i7，

2）okreSienia terminu zaplaty wynagrOdzenia d山Zszego niZ30dni od doreczenia

GeneralnemuWykonawcy，POdwykonawcylubdalszemu podwykonawcyfakturyiub

rachunkuzawykonaneroboty，

3）zamieszczenia w prqiekcie postanowieh uzaieZniajacych uzyskanie przez

Podwyk°naWCe PkatnoSciod Generainego WykorlaWCy Od zap胤y Generalnemu

Wykonawcy przez ZamawlaJaCegO WynagrOdzenla ObejmuJacegO Zakres r°bOt

Wykonanychprzezpodwykonawce，

4）gdy projekt zawiera postanowienia uzaIeZniajace zwrot przez Generainego

Wykonawce kwot zabezpIeCZenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu
WykonawcyzabezpiecZenianaIeZytegowykonaniaumowyprzezZamawIaJaCegO，

5）gdy termin reaiizadi robdt okreSionych prqiektem jest d山Zszy niZ przewidywany

umowadIatychrobdt，
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6）gdyprqiektzawierapostano叶eniadotyczacesposoburOZlicz専ZaWykonaneroboty

uniemoZiiwiaJaCegO rOZliczenle tyCh robdt pomiedzy ZamawlaJaCym a Generalnym

WykonawcanapodstawieninleJSZeJumoWy・

9．W przypadku zgloszenia przez ZamawlaJaCegO ZaStrZeZeh do prqjektu umowy o

POdwykonawstwowterminie3dnioddniaotrzymaniazastrzeZehdoumowy，Generalny

Wykonawca moZe przedloZye ZamawlaJaCemu Zmieniony prqiekt umowy o

POdwykonawstwo，uWZgiedn画acywcaloScizastrzeZeniaZamawIaJaCegO“

10，Niezgloszenie piSemnyCh zastrzeZeh do przedめZonego prqjektu umowy o

POdwykonawstwowterminie，Oktdrymmowaw ust・8，uWaZasieZaakceptaqeprqjektu

umowyprzezZamawIaJaCegO“

11．PoakceptaqIPrOjektuumowyopodwykonawstw°，ktdreJPrZedmiotemsarobotyIubpo

upJywie terminu na zgJoszenie przez Zamawjajacego zastrzeZeh do tego projektu，

Generainy Wykonawca，POdwykonawcaIub dalszy podwykonawca zobowiazuJe Sle

PrZedJoZyeZamaw－aJaCemu POSWiadczonaza zgodnoSezoryglnaJem kopie umowy o

POdwykonawstwowterminie7dnioddniazawarciatejumowy，jednakZeniepoznleJniZ

ldziehprzeddniemskierowaniapodwykonawcydowykonywaniarobOt・

12，GeneraIny Wykonawca przedloZy，WraZ Z kopia umowy o podwykonawstwo，O kt6reJ

mowa w ust，11，StOSoWne Peinomocnictwa poswiadczaJaCe，Ze osoby zawieraJaCe

umowewimieniupodwykonawcysadotegoupowaZnione・

13．Przystapienie do reaIizaql rObdt przez podwykonawcelub dalszego podwykonawce

mozenastapiCWyJaczniepouprzednimpISemnymZaWarCiuumowyopodwykonawstwo，

ktOrejtreSejestzgodnazprqiektemumowyprzedstawionymZamawlaJaCemu・

14，Generalny Wykonawca jeSt ZObowiazany przedJoZye do rozliczenia swqej faktury

OSwiadczenia podwykonawcOwIub dowody dotyczace zapJaty wynagrodzenia

POdwykonaYCOm・ktdrychtermin pJatnoSciu帥naJwdanym okresi宇rOZiiczeniowym・

OSwiadczenla，POdpisaneprzezosobyupowaZnionedoreprezentowanIaSkJadaiacychje

PodwykonawcOwiubinnedowodynapotwierdzeniedokonanejza函tywynagrodzenia

PoWinny potwierdzae brak zaIegioSci GeneraInego Wykonawcy w ureguIowanlu
WSZyStkichwymagainychwtym okresiewynagrodzeh podwykonawcdwwynikajacychz

umdwopodwykonawstwo，OSwiadczeniaiubinnedowodynapotwierdzeniedokonaneJ

Za函tywynagrodzeniamuszazostaedostarczoneZamawiajacemuworyginale・

15，DowodamlZaPJaty，Okt6rychmowawust．14，Sam．in．：

1）dokunTent WygenerOWany PrZeZ POdwykonawcelub dalszego podwykonawc9－

uznanIe rachunku podwykonawcyIub dalszego podwykonawcy，Ze WSkazaniem

umowyicz季Ciprzedmiotuumowy・kt6rejpktnoSedotyczy・

2）OSwiadczenIeZioZoneprzezpodwykonay撃iubdaIszegopodwykonawce，kt6rego

WZOr Stan叩　ZaJacznik nr4　do nin画SZej　－mOWy・POtWierdzajace za函te

Wynagrodzenla Za dana czesc robdt，Ze WSkazaniem umOWyiCZeSCiPrZedmiotu

Zamdwienia，ktOrejpJatnoSedotyczy．

16，W przypadku uchylenia sie od obowiazku zapはty odpowiednio przez GeneraInego

Wykonawce，POdwykonawcelub dalszego podwykonawce za roboty，ZamawlaJaCy

dokonuje bezpoSredniej zapJaty wymagainego wnagrodzenia przys山gujacego

Podwykonawcylub daIszemu podwykonawcy，kt6ry zawarJ zaakceptowana przez

ZamawlaiaCegOumOWeOPOdwykonawstwo，kt6reJPrZedmiotemsarOboty，

17，WynagrOdzenie，okt6rymmowawust．16，dotyczywyJacznienaIeZnoscIPOWStaJychpo

Zaakcept°Waniu przezZamawIaJacegO umOWy°POdwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotem

Saroboty，

18，BezpoSrednia zapねta wynagrodzenia，o ktdrej mowa w ust・16，0bejmuje wyJacznie

naleZne wynagrodzenie bez odsetek naleZnych podwykonawcyIub daiszemu

POdwykonawcy．

19．Przed dokonaniem bezpoSrednieJZaPねty，ZamawIaJaCy POinformuJe o tym na PiSmie

GenerainegoWykonawce，GeneralnyWykonawcawterminie7dnioddniaotrzymania

informaqimaPraWOZgJoszeniapisemnychuwagdotyczacychzasadnoScibezpoSrednieJ

ZaPlatywynagrodzeniapodwykonawcylubdaIszemupodwyk°naWCy“
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20．Wprzypadkuzgわszeniauwag，OktOrychmowawust“19，Wterminiewskazanymprzez

ZamawiaJaCegO，ZamawiaJaCymOZe：

1）nie dokonae bezpoSredniej zapJaty wynagrodzenia podwykonawcylub daiszemu

POdwykonawcy，jeZeIiGeneraIny Wykonawca wykaZe niezasadnoSe takiej zapJaty，

2）zloZye do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie甲nagrOdzenP

POdwykonawcyiub daIszego podwykonawcy w przypadkuistnienIa ZaSadniczq
WatPIiwoSciZamawiajacegocodowysokoScinaIeZnejzapねtyIubpodmiotu，ktdremu

PねtnoSesIenaieZy，aib0

3）dokonae bezpoSredniej zapねty wynagrOdzenia podwykonawcyIub dalszemu

POdwyk°naWCy，JeZeIipodwykonawcaiubdaIszypodwykonawcawykaZezasadnoSe

takiejzapJaty．

21．W przypadku dokonania bezpoSrednieJ ZaPはty podwykonawcylub daIszemu

POdwykonawcy，O ktdreJ mOWa W uSt・16，ZamawiaJaCy POtraCa kwote wγPJaconego

WynagrOdzeniazwynagrodzenianaieZnegoGenerainemuWykonawcy・

22・W przypadku wieiokrotnego dokopywania bezpoSredniej zap胤y podwykonawcyIub

daIszemu podwykonawcy，O ktdreJ mOWa W uSt．16，lub w przypadku dokonania

bezpoSrednichzapねtnasumewiekszaniZ5％wartoScirobdt，OktOrejmowaw§7ust，

1，Zamawiajacymapraw00dstapieod umowy，aGenerainyWykonawcazaplaciwtym

WyPadkukareumowna・，Oktdrejmowaw§10ust・1pkt2niniejszej叩OWy・

23，1nspektor Nadzoru moze Zadae od Generalnego Wykonawcy zmlany aibo odsunleCia

POdwykonawcy，ieZeli sprzet techniczny，OSObyi kwaIifikaqe，ktdrymi dysponuJe

POdwykonawca，nie daja rekojmi naIeZytego wykonania powierzonych mu robdt，

POdwykonawca nie daje gwarancji dotrzymania terminOw reaiizaqi tych robetlub
naruszaJaPrZePisyBHPiubp・POZ・

§7
1。WynagrodzenieGenerainegoWykonawcyzawykonanierobdtwynosi．…………‥…‥‥

ZL（SJownie： ）wrazz

POdatkiemVATwobowiaZuJaCeJWySOkoSci，ZWaneda同WartOSciarobdt・

2．Stronypostanawia」a，ZerOZiiczeniezawykonanerobotyodbywaesiebedziefakturami

CZeSC10Wymi，WyStaWianymi za roboty wykonane w danym okresie，ZgOdnje z

harmonogramem rzeczowo－CZaSOWO－finansowym orazfakturakohcowawystawionapo

zakohczeniuiodbiorzecaloScirobet，

3，PodstawedowystawieniafakturyczescIOWejstanowIPrOtOkdlodbiorurobdt，ktdrychma

dotyczye ta faktura，POdpisany przez przedstawicieia Generalnego Wykonawcyi

PrZedstawicieiaZamawlaJaCegO・

4．Podstawe do wystawjeniafaktury kohcowejikohcowego rozliczenia stanowIPrOtOkdl

kohcoweg00dbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieia GeneraInego

WykonawcyiPrZedstawicieiaZamawiaJaCeg〇・

5・Termin pJatnoScifaktur ustaIa幸na30dniiiczac od dniaich otrzymania prz誓

Zamawiajaceg0．Dniem zapねtyJeSt dzieh wydania przez Zamawiajacego poIecenla

PrZelewu．

6，FakturyzawykonanerobotyGeneraInyWykonawcawystawikaZdorazowowterminie7

dnioddniapodpisanjaprotokoidwodbioru，Oktbrychmowawust．3i4．

7・GeneralnyWykonawcaoSwiadcza，ZejestpJatnikiem．PodatkuVAT・NIP…：・・…・∴…・∴

8．Generainy Wykonawca zobowiazuJe Sie do terminOWegO uregulowanla naleznoscI

POdatk°WyCh／POdatekVAT／zwiaZanyChzwystawionymidiaZamawiaJaCegOfakturami

VAT oraz do zaplaty ZamawiaJaCemu Odszkodowania w przypadku nlePraWidiowego

WyStaWianiafakturVAT．
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§8
1．Strony ustaIaJa，iZ ZabezpieCZenie naieZytego wykonania umowy przez GeneraInego

Wykonawce wynleSie5％wartoScirobdtibedzie sJuZyc pokryciu roszczeh z tytu山

nleWykonaniaiubnienaIeZytegowykonaniaumowy．

2．ZabezpleCZenienaieZytegowykonaniaumowy，ZWanedaiqzabezpieCZeniem，mOZebye

WniesionewnastepuJaCyChformach：

1）pieniadzu，

2）poreczeniachbankowych，

3）gwaranqachbankowych，

4）gwarancjachubezpieczeniowych，

5）poreczeniach udzieianych przez podmioty，°kt6rych mowawart．6b ust，5pkt2

ustawy z dnia　91istopada　2000　r・O utWOrZeniu PoIsk画　Agencji RozwoJu

PrzedsiebiorczoSci（Dz，U，Z2016「．，POZ．359〉・

3．GeneralnyWykonawcawdniu zawarcia umowyJeStObowiazanywnieSe100％kwoty

ZabezpleCZenianaoprocentowanyrachunekbankowywskazanyprzezZamawIaJaCego．

4．ZamawlaJaCy ZWraCa70％kwoty zabezpieCZenia wraz z odsetkamiwynikajacymiz

umowy rachunku bankowego，na ktOrym byJC enO PrZeChowywane，PomnieJSZOne O

kosztprowadzeniarachunkuorazprowizjibankowqzaprzelewpleniedzynarachunek

GeneralnegoWykonawcy－Wterminie30dnioddniakohcowegoodbiorurobdt．

5．Nazabezpieczenieroszczehztytu山「ekqimizawadyprzedmi°tuumoWyPOZOStanieu

ZamawlaJaCeg030％kwotyzabezpieCZenia・

6．Kwota，o ktdrq mowa w ust．5，ZWrOcona zostanie naJPOZnleJW15dniu po upJywie

Okresurekqimi．

§9
1．GeneraInyWykonawcaprzyJmuJenaSiebienastepuJaCeObowiazkiszczegdlowe：

1）informowania przedstawicieIa Zamiやajacego o koniecznoSciwykonania robdt

dodatkowychiubzamiennychwtermlnieldniaoddniastwierdzeniakoniecznoSciich

Wykonania，

2）w przypadku zniszczeniaIub uszkodzenia robdt，ich czeSciz winy Generalnego

Wykonawcywtokuwykonywaniarobdt－naPraWieniaichidoprowadzeniadostanu

POPrZedniegowterm面enied山ZszymniZ7dni．

2・PrzedstawicieIem Zamaw－aJaCegOJeSt“・…∴‥…：‥……・ktdry uprawnionyJeSt do

Wydawania Generalnemu Wykonawcy p01ecen zwiaZanyCh zjakoScia同OScia robdt，

ktdresaniezbednedoprawidJoweg00raZZgOdnegozumowa wykonania przedmiotu

umOWy“

PrzedstawicieiemGeneralnegoWykonawcyjest
GenerainyWykonawcabedziezgねSZaiZamawlaJaCemuPISemniegotowoSedoodbioru．

GeneraIny Wykonawca zobowiazany JeSt do informowania przedstawicieIa
ZamawiaJaCegO O terminie zakrycia robdt ulegaJaCyCh zakrycIu．JeZeli GeneraIny

Wykonawca nie poinform°WaJ o tych faktach przedstawicieia ZamawlaJaCegO，

ZObowiazanybedzieodkryerobotyIubwykonaeotworyniezbednedozbadaniarobdt，a

nastepmePrZyWrdcierobotydostanupoprzedniegonawJasnykoszt“

§10

1．ZamawlaJaCy jest uprawniony do Zadania zaplaty kar umownych w nastepujacej

WySOkoSci：

1〉wwysokoSciO・5％waHOScirobdtzakaZdydziehopdZni専a．wYykonaniuumowy・a

POnadtodeQdstapieniaod umowywprzypadku，gdyopoznlenlePrZekrOcZy14dni，

WraZ Z Zadaniem zapJaty dodatkowej／niezaleZnej od kar za opoznlenia／kary

umowneIWWySOkoSci10％waHOScirobdt，

2）WwysokoSci0，5％wartoScirobdtza kaZdydziehop62nieniaztytu山brakuzaplaty

IubnieterminoweJZaPlatyprzezGeneraInegoWykonawcewynagrodzenianaleZnego

POdwykonawcomiubdalszympodwykonawcom，
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3）WwysokoSci5％wartoScirOb6tztyt山∩，ieprzedJoZeniadozaakceptowaniaprqiektu

umowyopodwykonawstwolubprqjektujeiZmiany，

4）WwysokoSci5％wartoScirobOtztytu山nieprZedJoZeniapoSwiadczonejzazgodnoSe

ZoryginaJemkopiiumowyopodwykonawstwo，

5）WwysokoSci5％waHOScirobdtztytulubrakuzmianyumowyopodwykonawstw°W

Zakresieterminuzapねty，

2・JeZeliGeneralnyWykonawca opozniSleZ realizaqa um°Wytakdaiece，Ze niejest

PraWdopodobne，Zebywykonaijawumdwionym terminie，ZamawIaJaCybedzie mOgJ，

bezwyzpaczaniadodatkoweg°terminu・OdstapieodumowyorazZadaezap胤ykary

umowneJWWySOkoScilO％wartoScirobet．

3・JeZeli GeneraIny Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposdb wadIiwy aibo

SPrZeCZny Z umOWa，ZamawIaJaCy uPraWniony jest do wezwania Generainego

Wykonawcy do zmiany sp。Sobu wykonania－WyZnaCZy mu W tym CeIu odpowiedni

termin“Po bezskutecznym upJywieterminu，Zamawiajacy bedzie mOgl：adaezapJaty

karyumownejwwysok°Sci10％wartoScirob6t，

4．WprzypadkuodstapIeniaprzezZamawIaJaCegoOd um°WynaSkutekokolicznoSci，Za

ktbre odpowiedzialnoSe ponosiGeneraIny Wyk°naWCa，ZamawlaJaCy niezaIeZnie od

innychuprawniehbedziemdgJZadaezapiatykaryumownejwwysokoScilO％wartoSci

robet，

5・JeZeIiwskutekniewykonaniaIubnienaIeZytegowykonaniaumowyprzezGeneralnego

Wykonawce ZamawlaJacy Poniesie szkode przewyZSZaJaca WγSokoSe kt6rejkeIwiek z

ZaStrZeZonych kar umownych，ZamawIaJaCy bedzie uprawniony do dochodzenia

odszkodowanianazasadachogdlnychuregulowanychwKodeksiecywiInym．

6，Generalny Wykonawca wyraZa zgode na potracenie kar umownych naleZnych

Zamaw画acemuzwynagrodzenianaleZnegoGeneralnemuWykonawcy，

§．11

1．ZamawlaJaCyWyZnaCZyterminirozpocznIeOdbidrwykonywanychrobdtwclagu2dniod

dniapISemnegOZaWiadomieniagoceSIagnlecIugOtoWOScidoodbioru，ZaWiadamiaJaC

PISemnieotymGeneralnegoWykonawce．

2．Strony postanawIaia，Ze kaZdorazowo z czynnoSciodbioru bedzie spiSany PrOt°k勘

ZaWieraJacyWSZeIkieustaieniadokonanewtokuodbioru，jakteZterminyWyZnaCZOnena

usunleCIeeWentualnychwadstwierdzonychprzyodbiorze．

§12

1．Wykonawcaudzieiagwaranq川a r°boty°鴎teninlqSZaumOWanaOkres36miesleCy

orazrekqjmizgodniezprzepISamiKodeksucywiInego．Biegobuokresdwrozpoczynasle

WdniudokonaniakohcowegoodbiorurobOt．

2．W przypadku stwierdzenia przez ZamawiaJaCegO Wady robdt，GeneraIny Wykonawca

bedziezobowiazanydojejusunleClaWterminiewyznaczonymprzezZamawlaJaCeg°．

3．PobezskutecznymuphNiewyznaczonegoterminu，Zamawiajacybedzieuprawnionydo

Zadaniazapiaty przez GeneraInegoWykonaw等kary umownej wwysok°SciO）5％

WartoScirobdt，ZakaZdydziehopoznieniawusunieCluWady．

4．JeZeIi opoznienie w usunieCiu Wady przekroczy14　dni，ZamawIaJaCemu bedzie

PrZyS山glWalo praw00dstaplenia od umowy oraz Zadania zapはty przez Generalnego

WykonawcekaryumowneJWWySokoSci10％wartoScirob6t“

§13

ZamawlaJaCy ZaStrZega S°bie，aby wszelkieinformaqe uzyskane przez Generainego

WykonawcewczasierealizaqiZadahzleconychnap°dstawiemnIqSZeJumOWytraktowane

bylyjakopoufneiniebyJywykorzystywanedoinnychceIdwanlPubIikowanebezpiSemnq

ZgOdyZamawla1aCego．
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§14

1“WszelkiezmianyumowywymagaJauZgodnionejfomypISemnelWPOStaCianeksu pod

rygoremniewaZnoSci．

2，W sprawach nieureguIowanych ninIeJSZa umOWa maJa ZaStOS°Wanie odpowiednie

PrZePISyKodeksucywiInegoorazustawy－PrawobudowIane．

3．Mogace wyniknae ze stosunku°Pjetego umowa spory rozstrzygane beda w drodze

WZaJemnyChnegoqadilubprzezsadwJaSciwydlamIqSCaSiedzibyZamawiaJaCeg0．

4．Umowe sporzadzonow3jednobrzmlaCyCh egzempIarzach，Z CZegol egz，OtrZymuJe

GeneraInyWykonawca，a2egz．ZamawIaJaCy．

R
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